(123)
UZNESENIE
z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 15. mája 2015 v konferenčnej sále trnavskej radnice

123
uznesenie
k predaju pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave
- návrh kúpnej zmluvy
(RELAX - TEAM s.r.o., Trnava)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Neschvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva majetku Mesta Trnava – pozemku označeného ako parc.
registra „C“ č. 3545/1 – ostatné plochy, s výmerou 14 980 m2, zapísaného na liste
vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, kúpnou zmluvou
z vlastníctva Mesta Trnava do vlastníctva obchodnej spoločnosti RELAX - TEAM s.r.o.,
Rybníková 16, Trnava, IČO: 31 414 893, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle
ustanovenia § 9a odsek 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, spočívajúceho v skutočnosti, že obchodná spoločnosť RELAX - TEAM
s.r.o., Rybníková 16, Trnava, IČO: 31 414 893 na opísanom pozemku, ktorý bude
predmetom prevodu podľa kúpnej zmluvy, vybuduje areál letného kúpaliska ako časť
vodného komplexu prístupného verejnosti a tým súčasne zrealizuje vlastnú investíciu do
revitalizácie areálu letného kúpaliska, čím bude naplnený aj verejnoprospešný účel.
2. Odporúča
Primátorovi mesta
zvolať mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava tak, aby sa
uskutočnilo najskôr 15 dní odo dňa zverejnenia zámeru previesť majetok podľa bodu 1 tohto
uznesenia na spoločnosť AQUA-RELAX, s.r.o., Trnava v zmysle ustanovenia § 9a odsek 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zverejniť zámer previesť majetok podľa bodu 1 tohto uznesenia na spoločnosť AQUARELAX, s.r.o., Trnava v súlade s ustanovením § 9a odsek 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Termín: do 15.05.2015
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b) pripraviť a predložiť na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
materiál týkajúci sa prevodu nehnuteľnosti podľa bodu 1 tohto uznesenia na spoločnosť
AQUA-RELAX, s.r.o., Trnava, pričom návrh uznesenia bude obsahovať záväzok mesta
preinvestovať kúpnu cenu, získanú z prevodu nehnuteľnosti podľa bodu 1 tohto
uznesenia, v lokalite športového areálu Slávia na športoviská a súvisiacu infraštruktúru,
za účelom podpory a rozvoja tohto športového areálu a športových aktivít obyvateľov
mesta
Termín: na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

JUDr. Peter B r o č k a , LL.M.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 18.05.2015
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